Финансов регулаторен орган на Република Ирландия
(Financial Regulator – Rialtoir Airgeadais)
Финансовият Регулаторен орган издава предупреждение
относно инвестиционна компания
Финансовият регулаторен орган на Република Ирландия публикува днес ( 11
юни, сряда) предупреждение за компанията Bull and Bear Advisory (Ireland).
Компанията не притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги на
територията на Република Ирландия, но претендира, че е инвестиционна
компания със седалище тук. Предупреждението е публикувано днес в
ирландските ежедневници като част от Регламенти 2007 на Европейската
комисия , касаещи пазарите на финансови инструменти.
Закононарушение е инвестиционна компания да функционира в Република
Ирландия, освен ако не е оторизирана от Финансовия регулаторен орган.
Клиенти на нелицензирани компании не подлежат на компенсации от
Програмата за компенсации на инвеститори (Investor Compensation Scheme).
Говорител на Финансовият регулаторен орган заяви, „ Ако получите
предложение от компания, направете справка при нас, за да сте сигурни че
имат лиценз за извършване на инвестиционни услуги в Република Ирландия.
Никога не давайте номера на банковата си сметка, или подробности за
финансовото Ви състояние по телефона.”
Всеки, който желае да се свърже с Финансовият регулаторен орган, с
информация за подобни компании, може да се обади на телефон 1890-200469. Телефонната линия е на разположение на всеки, които желае да провери
дали дадена инвестиционна компания притежава лиценз. След получаване на
законовите си пълномощия през август, 1998, Финансовият регулаторен орган е
издал 70 предупреждения за 128 компании. Списък на всички предупреждения
до днешна дата, е изложен на интернет страницата www.financialregulator.ie .
На финансовата интернет страница на Финансовия регулаторен орган
itsyourmoney.ie има информация, на достъпен език, за измами и съвети как да
се предпазите от тях. Освен това, там ще откриете и информация относно
спестявания и инвестиции, описваща какво трябва да вземете предвид преди
да направите спестявания и инвестиции, както и информация за най-често
срещаните варианти за спестявания и инвестиции.
Финансовият регулаторен орган е основан на 1 май 2003. Това е единственият регулаторен орган за
повечето финансови услуги в Република Ирландия. Той:

Помага на потребителите да взимат решения относно финансовите си операции на сигурен
и регулиран пазар.

Поощрява благонадеждни, развиващи се и платежоспособни финансови институции, които
дават увереност на потребителите, че техните депозити и инвестиции са на сигурно място.

Информационният център на Финансовият регулаторен орган се намира на адрес : 6-8
College Green, Dublin 2. Всички налични публикации в информационния център могат да
бъдат свалени от интернет страницата на Финансовия регулаторен орган
www.itsyourmoney.ie / www.financialregulator.ie или да бъдат поискани чрез телефонната
линия на потребителя на телефон
Lo-call 77 77 77.

